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Gereformeerde theologen wordt soms onverdraagzaamheid verweten. 
Maar al domineerden de gereformeerden het bestuur van de Nederland-
se Republiek in de 17e en 18e eeuw, ze hadden veel te maken met anders-
denkenden. Met z’n allen vormde je immers die éne samenleving – en 
dus was maatschappelijke verdraagzaamheid onmisbaar.
Hoe gingen ze daarmee om? Wat leerden ze over andersdenkenden? Hoe 
kwam het dat deze gereformeerde Republiek bij uitstek bekend stond als 
een tolerante staat? Waar lagen de grenzen van de tolerantie? Dat zijn de 
centrale vragen in deze wintercursus. Wat ons vanuit de traditie van de 
Nadere Reformatie op dit punt wordt aangereikt, heeft ons in de huidige 
tijd nog veel te zeggen.

Opzet van de cursus
Gedurende zes zaterdagmorgens verzorgt een deskundige inleider een 
cursuseenheid. Elke cursusmorgen bevat twee onderdelen:
–  een biografische/historische opening, waarin een persoon in zijn of 

haar tijd centraal staan, en
–  een thematische toespitsing, die gerelateerd is aan de besprokene.
De cursusochtenden worden afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De deelnemers ontvangen een samenvatting of kopieën van de gebruikte 
teksten. Tijdens de cursusmorgens worden deze uitgereikt. Na afloop 
van de cursus beschikken de deelnemers over een cursusmap met de 
syllabus ‘Tussen theocratie en tolerantie. Nadere Reformatie en anders-
denkenden’.
Deze cursus kan los van de eerdere wintercursussen gevolgd worden.

Doelgroep
–  allen die geïnteresseerd zijn in de (Nederlandse) kerkgeschiedenis, en 

in het bijzonder wie zich wil bezinnen op de houding tegenover an-
dersdenkenden;

–  geschikt als nascholingscursus; er wordt een deelnemersverklaring 
verstrekt.

Cursusleider: dr R. Bisschop, tel. 0318 – 52 26 91

Voor het laatste nieuws en enige literatuur:
www.ssnr.nl/wintercursus-nadere-reformatie

cursusprogramma

datum onderwerp lector

16 november 
2019

Gisbertus Voetius (1589-
1676) & de vrijheid van 
godsdienst

dr. A. Goudriaan

30 november 
2019

Johannes Hoornbeeck 
(1617-1666) & de islam en 
andere godsdiensten

prof. dr. H. van den Belt

14 december 
2019

Simon Oomius (1630-1706) 
& de rooms-katholieken 

prof. dr. F. van der Pol

11 januari 
2020

Anthonius Driessen (1684-
1748) & het ‘verlichte’ 
denken

mw. drs. C.J.J. Clements

25 januari 
2020

Joan van den Honert (1693-
1758) & de protestantse 
dissenters

prof. dr. J. van Eijnatten

8 februari 
2020

Henricus Groenewegen (ca. 
1640-1692) & de omgang 
met de Joden 

dr. M. van Campen

Plaats kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Vijftien 
Morgen 15, Veenendaal

Cursusduur 6 zaterdagmorgens van 10.00 - 12.30 uur, met een half 
uur pauze

Kosten  130,- per persoon of  235,- per echtpaar voor 
één cursusmap & syllabus, koffie/thee en lunch. Dit 
bedrag dient tegelijk met de aanmelding te worden 
overgemaakt op iban nl17 ingb 0005 3525 62, t.n.v. 
Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven

Aanmelding Uiterlijk 19 oktober 2019 met de kaart
 of via email: adminstratie@ssnr.nl 
 of via: www.ssnr.nl/wintercursus-nadere-reformatie.



 Stichting  Studie der Nadere Reformatie

25e wintercursus ssnr – 2019 / 2020

Gereformeerde theologen wordt soms onverdraagzaamheid verweten. 
Maar al domineerden de gereformeerden het bestuur van de Nederland-
se Republiek in de 17e en 18e eeuw, ze hadden veel te maken met anders-
denkenden. Met z’n allen vormde je immers die éne samenleving – en 
dus was maatschappelijke verdraagzaamheid onmisbaar.
Hoe gingen ze daarmee om? Wat leerden ze over andersdenkenden? Hoe 
kwam het dat deze gereformeerde Republiek bij uitstek bekend stond als 
een tolerante staat? Waar lagen de grenzen van de tolerantie? Dat zijn de 
centrale vragen in deze wintercursus. Wat ons vanuit de traditie van de 
Nadere Reformatie op dit punt wordt aangereikt, heeft ons in de huidige 
tijd nog veel te zeggen.

Opzet van de cursus
Gedurende zes zaterdagmorgens verzorgt een deskundige inleider een 
cursuseenheid. Elke cursusmorgen bevat twee onderdelen:
–  een biografische/historische opening, waarin een persoon in zijn of 

haar tijd centraal staan, en
–  een thematische toespitsing, die gerelateerd is aan de besprokene.
De cursusochtenden worden afgesloten met een gezamenlijke lunch.

De deelnemers ontvangen een samenvatting of kopieën van de gebruikte 
teksten. Tijdens de cursusmorgens worden deze uitgereikt. Na afloop 
van de cursus beschikken de deelnemers over een cursusmap met de 
syllabus ‘Tussen theocratie en tolerantie. Nadere Reformatie en anders-
denkenden’.
Deze cursus kan los van de eerdere wintercursussen gevolgd worden.

Doelgroep
–  allen die geïnteresseerd zijn in de (Nederlandse) kerkgeschiedenis, en 

in het bijzonder wie zich wil bezinnen op de houding tegenover an-
dersdenkenden;

–  geschikt als nascholingscursus; er wordt een deelnemersverklaring 
verstrekt.

Cursusleider: dr R. Bisschop, tel. 0318 – 52 26 91

Voor het laatste nieuws en enige literatuur:
www.ssnr.nl/wintercursus-nadere-reformatie

cursusprogramma

datum onderwerp lector

16 november 
2019

Gisbertus Voetius (1589-
1676) & de vrijheid van 
godsdienst

dr. A. Goudriaan

30 november 
2019

Johannes Hoornbeeck 
(1617-1666) & de islam en 
andere godsdiensten

prof. dr. H. van den Belt

14 december 
2019

Simon Oomius (1630-1706) 
& de rooms-katholieken 

prof. dr. F. van der Pol

11 januari 
2020

Anthonius Driessen (1684-
1748) & het ‘verlichte’ 
denken

mw. drs. C.J.J. Clements

25 januari 
2020

Joan van den Honert (1693-
1758) & de protestantse 
dissenters

prof. dr. J. van Eijnatten

8 februari 
2020

Henricus Groenewegen (ca. 
1640-1692) & de omgang 
met de Joden 

dr. M. van Campen

Plaats kerkgebouw Gereformeerde Gemeente, Vijftien 
Morgen 15, Veenendaal

Cursusduur 6 zaterdagmorgens van 10.00 - 12.30 uur, met een half 
uur pauze

Kosten  130,- per persoon of  235,- per echtpaar voor 
één cursusmap & syllabus, koffie/thee en lunch. Dit 
bedrag dient tegelijk met de aanmelding te worden 
overgemaakt op iban nl17 ingb 0005 3525 62, t.n.v. 
Stichting Studie der Nadere Reformatie te Bilthoven

Aanmelding Uiterlijk 19 oktober 2019 met de kaart
 of via email: adminstratie@ssnr.nl 
 of via: www.ssnr.nl/wintercursus-nadere-reformatie.



 Stichting  Studie der Nadere Reformatie

tussen theocratie 
en tolerantie

Nadere Reformatie en andersdenkenden

25e wintercursus
2019 / 2020


